PROJEKT

Załącznik do uchwały Nr IX/205/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR ..................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia ................................... 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm. 1), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi, zwany
dalej „OChK Doliny Osy i Gardęgi”.
2.Położenie i opis granic OChK Doliny Osy i Gardęgi określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Mapa OChK Doliny Osy i Gardęgi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy OChK Doliny Osy i Gardęgi
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK Doliny Osy
i Gardęgi obejmują: zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk Pojezierza
Chełmińskiego i Pojezierza Brodnickiego, ochronę rzeki Osy i Gardęgi wraz z pasem
roślinności okalającej, ochronę form krajobrazowych (jamy, wąwozy).
§ 5. Na OChK Doliny Osy i Gardęgi wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
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850, 926, 1002, 1101 oraz 1863, z 2015 r., poz. 222.

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce
wodnej lub rybackiej;
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
§ 6. Do postępowań, których przedmiotem jest uchwalenie lub zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu lub studium oraz
zawiadomiono o terminie wyłożenia ich projektów do publicznego wglądu, ale postępowanie
nie zostało zakończone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy
uchwały Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011
r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 99,
poz. 793), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi sprawuje
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 99, poz. 793), w części dotyczącej Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi wraz z załącznikiem nr 21.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

